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Drodzy Rodzice!

Minął kolejny miesiąc. Z niecierpliwością czekamy na upragnione wakacje. Choć miesiąc maj to piękny miesiąc
to już chcemy, żeby był koniec czerwca i upragnione lato i wakacje. Wszystkim mamom i ojcom składamy
serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki i Ojca.

Co u nas słychać?

Dyrektor wraz z całym personelem

Miesiącu maju obchodziliśmy święta państwowe takie jak „Dzień Flagi”, „Święto Konstytucji 3 Maja”
oraz Dzień Europy. Przedszkolaki szczególnie z grup starszaków, ale i maluszki zapoznały się z barwami flagi
narodowej, Hymnem Polski. W salach i na holu przedszkola można było zauważyć odświętny nastrój. Dzieci
wykonały wiele prac plastycznych przedstawiających flagę polską i godło. Nauczycielki ze starszych grup
przekazały dzieciom jakie znaczenie ma dla wszystkich obywateli konstytucja. Dzieci wiedzą, że Polska należy
do Unii Europejskiej i dlatego, nauczycielki z grup zapoznały dzieci poprzez zabawy, ilustracje, wiersze,
piosenki ze zwyczajami, zabytkami niektórych krajów należących do Unii Europejskiej. Dzieci wykonały flagi
państw, poznały flagę i hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” Beethovena.
5 maja 2016 dzieci z grupy „Ekoludki” wybrały się ze swoimi paniami do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapoznały się z pracą bibliotekarek oraz księgozbiorem biblioteki szczególnie z działem dla dzieci.
W dniach 9- 13 maja panie z grupy II „Kotki” zorganizowały dzieciom „Tydzień bez zabawek” w ramach
projektu „Przedszkole bez Zabawek”. Dzieci poznały nowe formy zabawy wykorzystując niekonwencjonalne
materiały takie jak; guziki, kartony, pudełka, koce, surowce wtórne. Takie zabawy rozbudzają wyobraźnię,
kreatywność i samodzielność. Ponadto rozwijają fantazję i uczą radzić sobie z nudą. Dni bez zabawek również
zorganizowane zostały w grupie „Krasnoludki”.
11.05.2016 odbyło się spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzniu. Dzieci miały
możliwość obejrzenia wozu strażackiego, sprzętu gaśniczego. Przedstawiły gościom program artystyczny. Odbył
się również finał konkursu plastycznego pt. „Praca strażaka”. Wszystkie piękne prace można oglądać na holu
przedszkola. Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią plastyczną oraz ciekawie przedstawiły ciężką i odpowiedzialną
pracę strażaków. Utrwaliły znajomość telefonów alarmowych.
12.05.2016- dzieci z grupy V zwiedzały dworzec kolejowy, obserwowały ruch pociągów, pracę
konduktorów i wzbogaciły słownictwo o nowe pojęcia.
13.05. 2016 jak co roku nasze przedszkole wzięło udział w XVIII Biegu Milowego Słupa zorganizowanego
przez MOSiR i Urząd Miasta. W biegu wzięły udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Szczególnie
zadowoleni jesteśmy z I miejsca i medalu w biegu na 100 m., bo zwycięzcą okazał się chłopiec z grupy I
„Krasnoludki”. Brawo dla naszego małego kolegi!
13. 05. 2016- Dzień Polskiej Niezapominajki- dzieci z gr. II wykonały pracy plastyczne „Moje
niezapominajki”. O dniu niezapominajki przypomina nam gazetka ekologiczna na holu przedszkola.
16 maja dzieci z grupy III wzięły udział w zajęciach historycznych „Gród Piastowski” przy amfiteatrze na
skarpie zorganizowanych przez Miasto Konin i KDK z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dzieci oglądały
średniowieczną wioskę, brały udział w warsztatach i zabawach. Poznały dawne rzemiosło. Lepiły w glinie.
17.05.2016- odbyło się spotkanie z regionalnym twórcą Panem Józefem Dzieciątkowskim w ramach
realizacji projektu „Kultura i Sztuka w Przedszkolu” – Fundacja Lida. Dzieci miały możliwość uczestniczyć
w warsztatach ceramiczno- plastycznych- próbowały toczyć glinę na kole garncarskim i lepić naczynia.
17 maja Panie z grupy IV zorganizowały zajęcie otwarte „Zabawy ruchowe z elementami metody Ruchu
Rozwijającego W. Sherborne.
W ramach współpracy z PSSE w Koninie 17 maja odbył się przemarsz antynikotynowy z transparentami

zachęcającymi dorosłych do rzucenia lub nie palenia papierosów.
18.05.2016- w grupie III odbyły się zajęcia badawczo- kulinarne pt. „Owocowy deser”. Wielozmysłowe
poznawanie owoców, ich krojenie, nakładanie do miseczek, polewanie jogurtem i posypywanie bakaliami sprawiło
dzieciom wiele pozytywnych emocji. Dzieci lubią kucharzyć, dlatego wierzymy, że był to pyszny i zdrowy deser.
Tego dnia odbył się wyjazd do OSP w Licheniu w ramach programu „Mali Strażacy”, w którym
uczestniczyły dzieci z grupy IV wraz swoimi paniami i panią Dyrektor. Dzieci miały okazję płynąć strażacką
motorówką, mogły wspinać się na wieżę wspinaczkową, oglądać stary sprzęt strażacki. Strażacy zorganizowali
dzieciom ognisko, gdzie dzieci piekły sobie kiełbaski. Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach na placu zabaw.
23 maja dzieci z grupy „Ekoludków” wzięły udział w lekcji pt. „Doświadczenia z wodą”. Starszaków
zaprosiły na lekcję dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 12. Starszaki zwiedziły budynek szkoły boisko, kort oraz
bibliotekę szkolną. Fajnie jest w szkole, ale niestety trzeba się uczyć.
24.05. 2016 z okazji Dnia Rodziny dzieci i rodzice z grupy „Krasnoludki” bawili się świetnie na festynie
z grillem zorganizowanym przez nauczycielki przy współpracy rodziców. Dzieci zaprezentowały mamom i ojcom
program artystyczno- muzyczny. Zaprosiły rodziców do zabaw i pląsów. W ogrodzie przedszkolnym dzieci miały
zorganizowane zabawy na ściance wspinaczkowej, ślizgawkach i bujawkach. Mogły ćwiczyć rzuty do kosza.
Dwoje ojców świetnie spisało się przy przygotowaniu kiełbasek i kaszanek z grilla. Bardzo mile spędziliśmy
czas!
24.05.2016- dzieci z grupy III z okazji Dnia Dziecka bawiły się w Sali Zabaw „Hola”. Dzieci bawiły się na
ścince wspinaczkowej, w małpim gaju. Wzięły udział w zabawach i grach integracyjnych. Każde dziecko miało
malowaną twarz. Wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzymy szczęśliwego dzieciństwa oraz
zainteresowania i zrozumienia ze strony rodziców i otoczenia.
25.05.2016- odbyło się spotkanie ze studentami z Medyka. Studenci przeprowadzili lekcję nt „Profilaktyka
próchnicy”.
30. 05. 2016- w grupie I odbyło się zajęcie warsztatowe z udziałem rodziców „Owocowy zawrót głowy –
Jemy owoce i warzywa 5 x dziennie” w ramach współpracy z PSSE w Koninie. Wiemy jak ważne dla naszego
zdrowia jest uwzględnienie w naszej diecie spożywania owoców i warzyw szczególnie surowych. Dzieci
z pomocą rodziców i nauczycielek przygotowały sałatkę owocową, koreczki, szaszłyki owocowe i warzywne oraz
pyszną i zdrową lemoniadę z świeżo wyciśniętych cytryn z listkami mięty. Było to naprawdę pyszne i zdrowe.
Dziękujemy rodzicom, że tak chętnie biorą udział w proponowanych przez nas działaniach zdrowotnych. Przecież
zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze!
W tym dniu starszaki z grupy III odbyły wycieczkę do Centrum Kultury i Sztuki. Dzieci oglądały wystawę
ilustracji do bajek Ch. Andersena. Rozbudzanie zainteresowań światem sztuki powinno odbywać się od
najmłodszych lat. Warto uczyć dzieci odbioru sztuki i uwrażliwiać na piękno w różnych aspektach życia.
30 maja przedszkolaki z grupy „Małych Strażaków z panią Dyrektor były z wizytą u Prezydenta Miasta
Konina Pana Józefa Nowickiego. Złożyły życzenia i wręczyły upominek z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,
który obchodzimy 27 maja.
31.05. obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu pod hasłem „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowychfakty, wyzwania. Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest
podkreślenie roli jednolitych opakowań jako podejście do ograniczenia palenia tytoniu na świecie. Tytoń jest
najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Wg WHO co roku z powodu palenia umiera
na świecie 5 milionów ludzi. NIE PALMY!
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